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EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2002,
Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi
juhlametallirahojen liikkeeseenlaskusta Suomessa
(CON/2002/12)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 25 päivänä maaliskuuta 2002 Suomen valtiovarainministeriöltä pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi metallirahalain
(216/1998) muuttamisesta (jäljempänä ”ehdotus”). Ehdotuksessa metallirahalakiin ehdotetaan
lisättäväksi säännös juhlametallirahojen liikkeeseenlaskusta Suomessa. Ehdotuksen mukaan
valtiovarainministeriöllä olisi oikeus asetuksella Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti
säätää Suomessa liikkeeseen laskettavien juhlametallirahojen nimellisarvoista ja ominaisuuksista. Nämä juhlametallirahat olisivat laillisia maksuvälineitä vain Suomessa.

2.

EKP:n toimivalta lausunnon antamiseen perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
(jäljempänä ”perustamissopimus”) 105 artiklan 4 kohtaan ja kansallisten viranomaisten velvollisuudesta kuulla Euroopan keskuspankkia suunnitelmista lainsäädännöksi 29 päivänä kesäkuuta
1998 annetun neuvoston päätöksen 98/415/EY1 2 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen ja toiseen
luetelmakohtaan, koska ehdotukseen sisältyy valuuttakysymyksiä ja maksuvälineitä koskevia
säännöksiä. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

EKP suhtautuu periaatteessa myönteisesti keräily- tai juhlarahojen liikkeelle laskemiseen jäsenvaltioiden numismaattisia perinteitä ja käytäntöjä noudattaen. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin
vältettävä keräily- tai juhlarahojen, jotka ovat laillisia maksuvälineitä ainoastaan yhdessä
valtiossa, liikkeelle laskemisen laajentamista siten, että euron käyttöön ottamisella perustetun
yhteisen metallirahajärjestelmän tavoitteet ja periaatteet voivat vaarantua.

4.

Perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen
metallirahoja saatuaan Euroopan keskuspankin hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle.
EKP:llä on siten yksinoikeus hyväksyä Suomessa liikkeeseen laskettavien metallirahojen, mukaan lukien keräily- ja juhlarahat, kokonaismäärä. EKP kiinnittää huomion siihen, että metallirahojen määrän hyväksymistä koskevat EKP:n päätökset on tähän asti tehty vuosittain. Näin ollen EKP:n hyväksymistä Suomessa liikkeeseen laskettavien juhlametallirahojen määrälle olisi
haettava siten, että kokonaismäärään kuuluvat sekä Suomessa yleisesti käytettäviksi tarkoitet
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tujen eurometallirahojen arvioitu vuosittainen määrä että juhlametallirahat.
5.

Lisäksi EKP muistuttaa, että euromääräisten keräily- ja juhlarahojen on selvästi erotuttava
yleisesti käyttettäviksi tarkoitetuista eurometallirahoista. Jäsenvaltiot ovat vahvistaneet tämän
ECOFIN-neuvoston kokouksessa 31.1.2000 hyväksymissään neuvoston päätelmissä. Näin ollen
EKP esittää, että ehdotuksen mukaan annettavissa valtiovarainministeriön asetuksissa olisi aina
varmistettava, että liikkeeseen laskettavat juhlametallirahat ovat ECOFIN-neuvoston päätelmien
mukaisia.

6.

Niiden keräily- tai juhlarahojen osalta, joiden nimellisarvo on mahdollisesti sama kuin euroseteleiden pienimmät nimellisarvot, EKP viittaa ECOFIN-neuvoston 31.1.2000 pidettyyn kokoukseen, jossa jäsenvaltiot sopivat, että ne ovat valmiita tarkastelemaan keräily- tai juhlarahoja
koskevia EKP:n pyyntöjä.

7.

Lopuksi EKP korostaa yleisemmin, että vaikka keräily- ja juhlarahat ovat laillisia maksuvälineitä ainoastaan liikkeeseen laskevassa jäsenvaltiossa, eurojärjestelmän kansallisten
keskuspankkien tulisi voida vahvistaa tietyt ehdot ja palkkiot mahdollisista järjestelyistä, joiden
avulla sellaisten euromääräisten keräily- tai juhlarahojen omistajat, jotka on laskettu liikkeelle
muissa euroalueen jäsenvaltioissa, voivat lunastaa näiden kolikoiden nimellisarvon.

8.

EKP ei vastusta sitä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset julkistavat tämän lausunnon.

Annettu Frankfurt am Mainissa 23 päivänä huhtikuuta 2002.

EKP:n puheenjohtaja

[allekirjoitus]

Willem F. DUISENBERG
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